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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia ke arah serba digital dan teknologi saat ini merupakan 

salah satu pengaruh munculnya pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari 

generasi millennial atau sekarang ini biasa disebut sebagai Generasi Y. Menurut 

seorang penulis kontributor Forbes.com Stahl (2016, para. 4), Generasi Y 

merupakan salah satu stereotip media yang diberikan kepada suatu generasi 

kehidupan yang di tahun 2016 ini berusia sekitar 20 hingga 30-an atau lahir 

antara tahun 1980-an hingga akhir 1995. 

Johnson (2014, para. 19) menuliskan pernyataan profesor ilmu jurnalisme dari 

Fresno State University, Tamyra Pierce, bahwa media membuat stereotip untuk 

semua orang. Hal itu dilakukan untuk memudahkan publik untuk mengerti apa 

yang dikatakan oleh para media. Masih dalam artikel yang sama, Johnson (2014, 

para. 23) mengungkapkan pernyataan seorang ekonom dan sejarawan Neil Howe 

bahwa media pada umumnya dikonstruksi oleh generasi yang lebih tua dan hal 

itu tidak akan pernah adil untuk para generasi yang lebih muda.  

Melihat pernyataan-pernyataan tersebut, penulis mengaitkan perkembangan 

internet saat ini dengan kemampuan Generasi Y yang disebut Forbes.com 

sebagai generasi yang pintar menguasai teknologi dan ingin membawa perubahan 

yang lebih baik untuk dunia yang mereka tinggali (Schawbel, 2013, para.1), 

sehingga hadirlah media-media online dan berbagai bisnis startup yang dibangun 

oleh orang-orang dari Generasi Y. 

Hal tersebut menjadikan dunia online layak dimengerti serta didalami karena 

pada umumnya saat ini semua aktivitas dilakukan serba online. Mulai dari 

membaca berita, mencari informasi, memesan makanan, transportasi, perbankan, 

hingga hiburan. Pemikiran penulis ini dikuatkan oleh pernyataan CEO bisnis 
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startup Bukalapak, Achmad Zaky, dilansir dari Kompas.com yang mengatakan 

perubahan dunia industri ke industri digital harus disambut oleh peningkatan 

kualitas generasi yang muda pula dalam aspek kreatifitas di industri digital yang 

sedang dan diproyeksikan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke 

depan (Jahansyahtono, 2016, para. 6). Maka dari itu, penulis sebagai salah satu 

anggota generasi muda yang termasuk ke dalam Generasi Y dengan segala 

kecanggihan dan kemampuan dalam menguasai teknologi tertarik untuk masuk 

ke industri digital dan mendalami jurnalisme online. 

Perusahaan-perusahaan media baik itu koran, televisi, atau radio, semua kini 

telah memiliki format digital seperti yang dikatakan oleh Briggs (2016, h.2), 

bisnis berita, dan seluruh bisnis pada umumnya, akan selamanya berubah. 

Perubahan ini dapat dipastikan dengan kecepatan inovasi teknologi yang terus 

berkembang dengan pesat hingga menghasilkan perubahan dan pertumbuhan 

yang terus-menerus dalam sektor bisnis. Briggs juga mengatakan bahwa saat ini 

kita tinggal di era digital yang mengakibatkan bisnis-bisnis yang ada di era ini 

menggunakan teknologi digital untuk menerbitkan konten, baik itu jurnalisme, 

musik, film, ataupun sekadar video-video lucu. 

Menyimpulkan pernyataan Briggs di atas, perusahaan bisnis media di era 

digital ini menerbitkan, menyebarkan, dan memberikan kontennya kepada 

audiens mereka melalui teknologi digital atau secara online. Konten-konten dari 

perusahaan bisnis media ini banyak yang menyerupai berita dengan berbagai 

gaya tulisan seperti berita langsung, feature, dan opini. Konten yang dibuat oleh 

perusahaan bisnis media saat ini dipakai untuk mengikuti fase kehidupan 

manusia yang kini kebanyakan berbasis online. Sehingga, mereka para media 

konvensional tidak ketinggalan dalam menarik minat audiens yang kini banyak 

sekali ada di dunia digital. Contohnya seperti koran Kompas yang kini 

menyediakan beritanya di situs Kompas.com atau stasiun radio Prambors dalam 

frekuensi 102.2 FM yang kini juga memberikan layanan streaming di 

pramborsfm.com. Tak hanya streaming, Prambors juga menyediakan artikel-

artikel yang relevan saat ini yang diunggah juga dalam situsnya tersebut. 

Proses kerja penulisan..., Khazni Khairina, FIKOM UMN, 2016



3 
 

 

Sumber: pramborsfm.com 

       Gambar 1.1 Tampilan Blog News Pada Situs Prambors 

 

Tren pembuatan artikel-artikel dalam dunia digital oleh sebuah perusahaan 

seperti Prambors tadi juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan nonmedia seperti 

Tokopedia dalam blog.tokopedia.com, Zalora dalam blog.zalora.com, 

Creativedisc dalam creativedisc.com dan Daily Concerts dalam 

thedailyconcerts.com. Perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan itu bukanlah 

perusahaan media yang wajib memberikan konten informasi kepada masyarakat 

atau audiens mereka, bagaimanapun, mereka membangun bisnis di era digital dan 

kini mengikuti tren pembuatan artikel pada blog untuk menarik minat masyarakat 

online terhadap apa yang mereka jual di situs mereka tersebut. Seperti yang 

dikemukakan Briggs (2016, h. 47) blog adalah bentuk mudah dari komunikasi 

yang kini menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi dan dipertimbangkan 

menjadi sesuatu yang kontroversial. Menulis blog dapat membantu perusahaan 

atau organisasi untuk meliput sebuah cerita dan membangun komunitas loyal 

yang terdiri dari para pembaca yang dengan interaksinya akan berkontribusi 

dalam cakupan penyebaran si perusahaan tersebut. 
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Selain perusahaan-perusahaan nonmedia yang telah disebutkan di atas, ada 

satu perusahaan startup yang juga merupakan perusahaan nonmedia yang 

mengikuti tren blog di era digital ini. Perusahaan tersebut adalah perusahaan 

tempat penulis mengerjakan kerja magang bernama PT. Bigtree Entertainment 

yang memiliki bisnis startup bernama BookMyShow. 

BookMyShow Indonesia adalah platform penjualan tiket bioskop dan event 

online yang juga menyediakan informasi-informasi terkait dunia hiburan, 

khususnya pada informasi yang berkaitan dengan film, yang disajikan lewat 

sebuah halaman situs berbasis blog dengan alamat id.bookmyshow.com dan 

lengkap dengan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube untuk 

memudahkan penyebaran postingan blog. 

Tren blog di era digital yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan saat ini 

membuat posisi marketing, public relations, dan jurnalistik menjadi semakin 

tercampur sehingga tipis sekali perbedannya. Maka dari itu, kemampuan atau 

skill jurnalistik saat ini dapat pula digunakan untuk keperluan marketing bahkan 

public relations. Karena, saat ini, selain dituntut untuk menulis untuk blog, 

orang-orang jurnalistik juga harus mampu berpikir marketing dan 

menyisipkannya dalam tulisan yang dibuat agar mampu merangkul sasaran 

perusahaan. 

Briggs (2016, h. 45) berpendapat, mengelola sebuah blog adalah cara paling 

efektif bagi jurnalis untuk berhubungan dengan para pembacanya. Dengan blog 

pula, jurnalis dapat membangun komunitas dengan pembaca sehingga jurnalis 

dapat mencoba beberapa ide yang akan dilihat dari feedback yang diberikan 

pembaca.  

Dari pengalaman penulis menggunakan blog, feedback tersebut bisa dilihat 

dari jumlah views dalam sebuah postingan blog yang nantinya akan memberikan 

petunjuk untuk penulis blog tentang tulisan seperti apa yang diminati para 

pembaca. 
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Sumber: id.bookmyshow.com 

       Gambar 1.2 Tampilan Page Views 

 

Selain blog, Briggs (2016, h. 45) juga mengatakan bahwa media sosial twitter 

sebenarnya juga merupakan blog namun dengan skala yang lebih kecil sehingga 

disebut sebagai mikroblog. Karena kapasitas tulisan yang terbatas dalam twitter, 

media sosial tersebut dapat digunakan untuk laporan langsung atau live tweet 

ketika ada sebuah acara atau kejadian, lalu bisa digunakan sebagai alat 

komunikasi antara jurnalis dan pembaca, dan tentunya sebagai sarana penyebaran 

tulisan yang telah di-post ke dalam blog. Mikroblog juga merupakan cara 

tercepat bagi seorang jurnalis atau perusahaan untuk melaporkan berita baru dan 

mempromosikan hasil kerja. 

Di BookMyShow Indonesia, tentunya terdapat sebuah tim tersendiri untuk 

menjalankan blog dan media sosial yang mereka kelola. Tim pengelola blog dan 
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sosial media tersebut disebut dengan tim konten yang terdiri dari Head of 

Content/Editor, Content Writer, dan Graphic Designer. Karena penulis ingin 

masuk ke dunia jurnalisme online lebih jauh lagi, penulis memutuskan untuk ikut 

bergabung dalam tim konten BookMyShow Indonesia sebagai salah satu content 

writer dalam tim. Mengapa penulis tertarik dengan posisi ini di dalam 

perusahaan ini, karena penulis menganggap bahwa saat ini semua aktivitas 

manusia sudah hampir semua berbasis online dan tak jarang lagi masyarakat 

Indonesia, bahkan dunia, mencari dan memenuhi kebutuhan informasi dan 

hiburannya dalam dunia online. Hal ini persis apa yang disuguhkan oleh 

BookMyShow Indonesia. Semua berbasis online sehingga penulis ingin 

bergabung dengan perusahaan ini. 

Terlepas dari semua hal berbasis online, penulis ingin belajar lebih jauh 

sekaligus menerapkan apa yang penulis pelajari semasa perkuliahan, salah 

satunya adalah kelas Online Journalism di mana penulis diajarkan bagaimana 

menulis artikel untuk ranah online. Selain penulisan, penulis juga tertarik untuk 

mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana kata kunci atau Search Engine 

Optimization (SEO) diterapkan di perusahaan online. 

Banyakanya blog di era digital dengan teknologi super canggih ini membuat 

artikel-artikel yang dibuat para blog tersebut bersaing dalam mesin pencari. 

Artikel dengan SEO yang baik, tepat, dan pintar akan memenangkan persaingan 

di mesin pencari tadi. Maka dari itu, semua artikel dalam blog harus diatur kata 

kunci SEO nya untuk bisa berhasil muncul di mesin pencari ketika pembaca 

mencari kata kuncinya. Hill dan Lashmar (2014, h. 57) menerangkan bahwa 

permainan kata yang usil pada umumnya bukan untuk digunakan oleh judul 

artikel online. Fokusnya adalah untuk membuat judul yang sederhana untuk 

pembaca umum, tetapi juga harus memastikan bahwa dalam judul itu terdapat 

kata kunci SEO yang akan mampu memunculkan artikel di mesin pencari 

(Google). Steve Lohr dalam Briggs (2016, h. 297) mengatakan bahwa tidak ada 

algoritma untuk kekonyolan, humor, ironi, atau tulisan bergaya karena software 

itu logis, sekuensial, dan cenderung pada otak kiri, sementara manusia lebih 
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condong ke otak kanan. Selain ingin mendalami penulisan berita dalam ranah 

online, penulis juga ingin memahami masalah SEO, bagaimana membuat kata 

kunci yang benar tapi tetap menarik sehingga langsung muncul ketika pembaca 

mencari di mesin pencari. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Adapun tujuan kerja magang yang dilakukan penulis, yaitu: 

1. Menerapkan pembelajaran yang telah penulis dapatkan dan pelajari di 

kelas selama perkuliahan, seperti Online Journalism, Perkembangan 

Teknologi dan Komunikasi, Penulisan Feature, Teknik Interview dan 

Reportase, dan Penulisan Editorial dan Opini. 

2. Menambah pengalaman dan ilmu dari orang-orang di dunia kerja nyata 

3. Melihat dan memahami bagaimana teamwork dalam sebuah perusahaan. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mulai melakukan kerja magang terhitung dari 15 Februari 2016 

hingga 15 Mei 2016 sebagai content writer atau penulis konten di BookMyShow 

Indonesia. Jam kerja magang adalah Senin hingga Jumat pukul 09.00-18.00 

WIB. Awalnya bertempat di DBS Bank Tower GEPI Lt. 9, Ciputra World 1, 

Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, tetapi pindah ke Gedung Palma One, 

Kuningan, Jakarta Selatan pada awal Maret.  

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut adalah langkah-langkah prosedur pelaksanaan kerja magang yang 

penulis lakukan sebelum benar-benar terjun ke lapangan, yaitu: 

1. Mencari perusahaan sebagai tempat kerja magang penulis. Setelah 

beberapa kali tidak berhasil mendapatkan tempat kerja magang, 
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penulis membuka email lowongan kerja magang dari UMN dan 

memutuskan untuk mengirim Curriculum Vitae (CV) ke salah satu 

perusahaan yang ada di daftar yaitu BookMyShow Indonesia. 

2. Penulis mengambil dan mengisi KM-01 yang ditujukan kepada 

BookMyShow Indonesia. Setelah proses dua hari kerja, KM-01 telah 

disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Dr. Bertha Sri 

Eko, M.Si. 

3. Penulis menukar KM-01 dengan KM-02 dan mengirim CV serta 

portofolio ke alamat email yang tertera di email lowongan kerja 

magang UMN. 

4. Penulis mendapat balasan email dari Yogi Cerdito selaku Head of 

Content BookMyShow Indonesia untuk melakukan wawancara. 

Penulis melakukan dua kali wawancara yaitu pertama dengan Yogi 

Cerdito dan kedua dengan Co-Founder sekaligus Managing Director 

BookMyShow Sudhir Syal. Setelah wawancara kedua, penulis 

mendapatkan tugas yang harus dikirim satu hari setelah wawancara 

sebagai penentu diterima atau tidaknya penulis untuk kerja magang di 

BookMyShow Indonesia. 

5. Penulis mendapat kabar dari Yogi Cerdito bahwa penulis diterima 

untuk melakukan kerja magang di BookMyShow Indonesia. 

6. 15 Februari 2016 penulis mulai melaksanakan kerja magang di 

BookMyShow sebagai penulis konten. Penulis lalu meminta surat 

keterangan diterima dari BookMyShow Indonesia untuk ditukarkan 

KM-03 sampai KM-09 di BAAK. 

7. Setelah kerja magang selesai, penulis membuat laporan magang 

dibimbing oleh dosen pembimbing, Adi Wibowo Octavianto, M.Si. 

serta menyerahkan hasil penilaian kerja magang dari perusahaan 

kepada universitas. 
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